
Πολιτική Ποιότητας και Περιβάλλοντος  

Η εταιρεία ∆ΟΜΗ ΑΕ δραστηριοποιείται στο χώρο της εκπόνησης µελετών έργων Πολιτικού Μηχανικού, 

εκτέλεσης σχετικών επιβλέψεων κατασκευών, επιθεώρησης και ενίσχυσης και επισκευής, ελέγχου µελετών 

και διοίκησης έργων για κτιριακά και συγκοινωνιακά έργα. 

Πιστεύοντας ότι η ποιότητα αποτελεί τον κρίσιµο παράγοντα στην αναζήτηση της επαγγελµατικής επιτυχίας 

και ενίσχυσης της ανταγωνιστικής θέσης της εταιρείας στην αγορά, παράλληλα µε την θέληση για σεβασµό 

του περιβάλλοντος, η εταιρεία ανέπτυξε και εφαρµόζει ένα σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης και 

ποιότητας που συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001 και ISO 14001.  

Στόχοι της εταιρείας είναι: 

• η συνεχής βελτίωση του επιπέδου ποιότητας των µελετών και των παρεχοµένων υπηρεσιών, 

σύµφωνα µε τις διεθνείς εξελίξεις της επιστήµης, καθιστώντας την πρωτοπόρο στον τοµέα της, 

• η συστηµατική ενηµέρωση για τις επιστηµονικές εξελίξεις στον τοµέα που δραστηριοποιείται και η 

υιοθέτηση καινοτόµων λύσεων στις κατασκευές, που τις καθιστούν ολοένα και πιο ποιοτικές, 

ασφαλείς, µε µεγαλύτερη διάρκεια ζωής και κοστολογικά βέλτιστες, 

• η πλήρης ικανοποίηση των απαιτήσεων και επιθυµιών των πελατών και η υπέρβαση των προσδοκιών 

τους από τις παραλαµβανόµενες µελέτες και υπηρεσίες, 

• η συνεχής βελτίωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώµατος, 

• η συνεχής βελτίωση των επιδόσεών της στους τοµείς της ποιότητας, των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων και της αποτελεσµατικότητας του εφαρµοζόµενου συστήµατος περιβαλλοντικής 

διαχείρισης και ποιότητας 

• η βιώσιµη ανάπτυξή της και η εδραίωσή της στη συνείδηση των πελατών ως µιάς εταιρείας µελετών 

υψηλής ποιότητος 

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, η ∆ιοίκηση της εταιρείας δεσµεύεται για: 

• την προαγωγή και διάχυση της επιστηµονικής γνώσης και αποκτώµενης τεχνογνωσίας σε όλο το 

επιστηµονικό και τεχνικό προσωπικό της και ενσωµάτωσή τους στις εκπονούµενες µελέτες και 

παρεχόµενες υπηρεσίες 

• την αναγνώριση, αξιολόγηση και ανασκόπηση των κινδύνων και ευκαιριών στην επιχειρηµατική 

δραστηριότητα, που έχουν συνέπειες τόσο στην ποιότητα των µελετών και υπηρεσιών όσο και στο 

περιβάλλον και την βιωσιµότητα της εταιρείας και την υιοθέτηση κατάλληλων δράσεων 

ελαχιστοποίησης των συνεπειών των κινδύνων και µεγιστοποίησης των ωφελειών των ευκαιριών, 

• την υιοθέτηση, παρακολούθηση και ανασκόπηση µετρήσιµων στόχων για την επιτυγχανόµενη 

ποιότητα των µελετών και υπηρεσιών και των περιβαλλοντικών επιδόσεων της εταιρείας 

• την παροχή όλων των απαραίτητων µέσων και πόρων για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας  

• την συµµόρφωση µε τις νοµοθετικές απαιτήσεις που διέπουν τη λειτουργία της εταιρείας, την 

εκπόνηση των µελετών και παροχή των υπηρεσιών και την προστασία του περιβάλλοντος, 

• τη συνεχή εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού για την προαγωγή της ποιότητας και της 

προστασίας του περιβάλλοντος. 

 

Η ∆ιοίκηση της εταιρείας θα προβαίνει σε ετήσιες ανασκοπήσεις της παρούσας Πολιτικής Ποιότητας και 

Περιβάλλοντος ως προς τη συνεχή καταλληλότητα και αποτελεσµατικότητά της. 
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